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 ملخص 

 

   0102بلغ حجم  األقساط المكتتبة في سوق التأمين خالل الربع األول من هذا العاا 

% وكان نمو السوق بدافع من  خطوط التأمين اإللاااماياة ب اكا  50مليار ريال  بنمو 

 رئيسي0

 

  20% من إجمالي األقساط المكتتبة، بينما التأمين العا  74مَث  التأمين الصحي         ،%

 % فقط من إجمالي األقساط المكتتبة0 5و تأمين الحماية واالدخار مَث  

    نمو أن طة التموي  العقاري من شأنها أن تساهم في نمو أعاماال الاتاأمايان عالا

 الممتلكات والحوادث والمسئوليات0

  52  من إجمالي المطالباات  الاماتاكابادل هاي لالاتاأمايان الصاحاي والاتاأمايان عالا %

 المركبات0

  55  انايات شاركاة  05شركة  حققت أرباح  خالل الربع األول مان  هاذا الاعاا  باياناماا م 

 بخسائر  متفاوتة 0

   من حجم األقساط المكتتباة وماماان شاركاات تاتاراوح 25تستحوذ أربع شركات عل %

 50% مان الساوق، و57% يمِث  ماجاماوعاهاا 2% إل  5حصصهم السوقية ما بين 

 % من حجم السوق51050شركة تحوز مجتمعة عل  

 

 

يلخص هذا التقرير أداء قطاع التأمين في السوق المالية السعودية للربع 

0 ويقيس أداء المؤشرات الاخاا اة باأداء جاماياع شاركاات 5102األول من 

 القطاع باستثناء شركة وقاية * 0 
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 نظرل عل  قطاع التأمين
% 5505  با لعاالياال سوق التأمين في المملكة العربية السعودية أحد أكبر وأسرع األسواق نموًا في المنطقة حيث سَج  نموًا في الربع األول من هذا ا

تحول في األداء الفني ب ك  ايجابي حيث تحسنت نسبة المطالبات ونسبة المصروفات عن  5107مليار ريال0 وقد شهد القطاع خالل العا    0102ليبلغ  

والتي  5100مليون ريال خالل العا  ، وأت  هذا األداء بعد التغييرات التنظيمية في  804العا  السابق، وانعكس ذلك عل  تحقيق القطاع لربحية بلغت 

 فرضت عل  شركات التأمين تعايا االحتياطيات الفنية وتطبيق كافة المعايير االكتوارية0

شركة، تمارس عل  األق  ن اطًا واحدًا من  02، بلغ عدد شركات التأمين وإعادل التأمين المرخص لها في السوق السعودية 5102بنهاية الربع األول من 

ي: المركبات ة هان طة التأمين الرئيسية الثالث و هي التأمين العا  والتأمين الطبي وتأمين الحماية واالدخار، و ي م  التأمين العا  سبعة أن طة فرعي

 والبحري والطيران والطاقة والهندسي والتأمين عل  الحوادث والمسئوليات، والتأمين عل  الممتلكات والحريق0 

لها شركات  ضلتعدد أسواق التأمين فإن العوام  الدافعة لنمو أن طة التأمين المختلفة تختلف باختالف األسواق ، كما تختلف أيضًا المخاطر التي تتعر  

قد بأن أهم نعتالتأمين باختالف مخاطر فروع التأمين التي تعم  بها ، يؤمر في ذلك درجة المنافسة ومعدالت النمو المؤمرل عل  عوام  السوق0 ألج  ذلك 

 هي العوام  التالية : 5102العوام  المؤمرل عل  القطاع خالل العا  

  ( يعتبر مجلس الضمان الصحي The Council Of Cooperative Health Insurance  ،المحرك األساسي لايادل الطلب عل  التأمين الصحي االلاامي )

لب عل  الطففي نهاية العا  الماضي أ در قراره بإلاامية توفير التأمين الصحي لكافة أسر المقيمين العاملين في القطاع الخاص، وساهم ذلك بايادل 

%0و نتوقع أن يتسارع هذا النمو لباقي العا  بدفع إضافي من تغطية الموظفين 50خدمات التأمين الصحي خالل الربع األول من هذا العا  بنحو 

قب  نهاية  ذلكالسعوديين العاملين في القطاع الخاص مع عائالتهم بالتأمين الصحي، وأيضًا الاامية التأمين عل  الاائرين للمملكة العربية السعودية و

 51020العا  الحالي 

  فقط0 ويرجع انخفاض مساهمة تأمين 5%، بينما تأمين الحماية واالدخار مَث  20% من حجم قطاع التأمين، والتأمين العا  74يمِث  التأمين الصحي %

منتجات ية الحماية واالدخار في سوق التأمين لعدل أسباب أهمها حدامة قطاع التأمين في السوق السعودية، وانخفاض مقافة االدخار، والنظر بعد  شرع

وافقة مع مت الحماية واالدخار التقليدية من فئات واسعة من المجتمع، مما أدى لبدء العديد من شركات التأمين العاملة في هذا الن اط بإ دار منتجات

 ال ريعة0 

 0نمو أن طة التموي  العقاري من شأنها أن تساهم في نمو أعمال التأمين عل  الممتلكات والحوادث والمسئوليات 

  0استمرار تدني أسعار الفائدل يبقي العائد عل  استثمارات القطاع عند مستوياته المنخفضة 

 

 5102الحصص السوقية ألنشطة التأمين  للربع األول 

 التأمين العا 
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 نظرل عل  قطاع التأمين
% عن الربع الممام  من العا  الماضي لتص  إجمالي 5505، ارتفع حجم سوق التأمين في المملكة العربية السعودية بنحو 5102خالل الربع األول من 

مليار للربع الممام  من العا  الماضي0 وجاء هذا النمو بدفع من تسارع نمو  802مليار ريال مقارنة با  0102األقساط المكتتبة في جميع فروع التأمين إل  

% خالل الفترل لتص  إل  50مليار للربع الممام ، بينما نمت أقساط التأمين الصحي با  705مليار ريال مقارنة با  200% لتص  إل   54أقساط التأمين العا  با 

مليون للربع الممام   574مليون ريال مقارنة با  551% لتبلغ 00مليار للربع الممام ، و انخفضت أقساط تأمين الحماية واالدخار با 700مليار ريال مقارنة با  705

 0 5107من العا  

مليار للربع الممام  من العا   507مليار ريال مقارنة با  007% لتص  إل  71جاء نمو أعمال التأمين العا  بدفع من تسارع نمو أقساط تأمين المركبات با 

% من إجمالي ٌاقساط التأمين المكتتبة 0502نقطة أساس لتبلغ  058، وذلك رفع حصة التأمين عل  المركبات بنحو 5107% لعا  01الماضي، ومقارنة بنمو 

% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 2102نقطة أساس لتبلغ  027خالل الفترل ، وساهم  نمو التأمين عل  المركبات  في ارتفاع حصة التأمين العا  بنحو 

% من إجمالي ٌاقساط التأمين المكتتبة، وبلغت حصة  تأمين 7407نقطة أساس لتص  إل   47خالل  نفس الفترل 0 بينما انخفضت حصة التأمين الصحي با 

 % من إجمالي األقساط المكتتبة 0 500الحماية واالدخار  

مليار ريال بنهاية الربع األول من  805% عن نفس الفترل من العا  الماضي لتص  إل  54ومن حيث  افي أقساط التأمين المكتتب بها، فقد ارتفعت بنحو 

% عن الربع الممام  ، وارتفاع أقساط التأمين العا  04هذا العا ، جاء هذا االرتفاع بسبب نمو أقساط التأمين المكتتب بها في فرع التأمين عل  المركبات با 

% عن الربع الممام  من العا  الماضي، بينما تراجعت أقساط التأمين 52% عن نفس الفترل ، وللتأمين الصحي ارتفعت األقساط المكتتب بها با 00بنحو 

 % عن نفس الفترل540للحماية واالدخار با 

% للربع الممام  من العا  45082% مقاب  85080نقطة أساس في الربع األول من هذا العا  ليص  إل   555وارتفع معدل االحتفاظ لقطاع التأمين با 

% للربع الممام  من العا  50025% مقارنة با 55025نقطة أساس ليبلغ  017الماضي0 ويعود ذلك إل  ارتفاع معدل االحتفاظ في التأمين الصحي بنحو 

%، 55028%، والهندسي 71054%، والحوادث والمسئوليات 70085%،و للتأمين البحري 5505الماضي، كما بلغ معدل االحتفاظ للتأمين عل  المركبات 

 %020520والممتلكات 

% عن نفس الفترل 5700%، حيث بلغ نموها في الربع األول من هذا العا  55البالغ  5107 افي أقساط التأمين المكتسبة تباطأت عن معدل نموها في  

مليار ريال للربع الممام  من العا  الماضي، ساهم في ذلك تباطؤ  افي األقساط المكتسبة  705مليار ريال مقارنة با  5من العا  الماضي لتص  إل  

0 من جانب آخر تسارع 5107% لعا  58% من 0507، بينما تسارعت أقساط تأمين المركبات المكتسبة ال  5107% في 55% من 5004للتأمين الطبي إل  

مليار ريال في الربع الممام  من العا  الماضي0  7مليار ريال مقارنة با  204% عن الربع الممام  من العا  الماضي لتبلغ  75نمو المطالبات المدفوعة با 

مليار ريال لنفس الفترل من العا   700مليار ريال مقارنة با  2% عن الربع الممام  من العا  الماضي لتبلغ 50وتسارع أيضًا نمو  افي المطالبات المتكبدل با

% عل  التوالي، مما رفع من حصتهما 54% و 57الماضي، وكان نمو المطالبات المتكبدل مدفوعًا بنمو مطالبات التأمين الصحي والتأمين عل  المركبات با 

 % عل  التوالي020% و55من إجمالي المطالبات ال  

نقطة أساس عن  050%، كما سَج  ارتفاعآ با 80050نقطة أساس عن الربع الممام  من العا  الماضي ليبلغ  58شهد معدل الخسائر في الربع األول تراجعًا با 

 51070معدل العا  

 5102معدل اال تفاظ   سب أنشطة التأمين للربع األول 
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   التأمين العا  حوادث ومسؤوليات  ممتلكات هندسي بحري مركبات  حي
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 التحلي  المالي
% عن نفس الفترل من العا  السابق0 وارتفعت نسبة االحتافااظ اإلجاماالاياة لالاقاطااع إلا  5505، ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة با 5102خالل الربع األول من 

% للربع األول من العا  الماضي، ساهم في ارتفاع هذا المعدل ارتفاع نسبة االحتفاظ للتأمين الصحي و التأمين العا  مقارنة بنافاس 45082% مقاب  85080

ناقاطاة أسااس  021% وللتأمين العا  باناحاو 55025نقطة أساس ليص  إل   017الفترل من العا  الماضي، حيث ارتفع معدل االحتفاظ للتأمين الصحي بنحو 

 %0 55050ليص  إل  

% لالارباع الامامااما  مان الاعاا  87000% مقاارناة باا 80050نقطة أساس لتص  إل   55وانخفضت نسبة المطالبات للقطاع بنهاية الربع األول من هذا العا  با 

وا الات خار الماضي0 ويرجع هذا االنخفاض في نسبة المطالبات إل  نمو األقساط المكتسبة بوتيرل أسرع من  افي المطالبات المتكبدل0 وعل  الاجااناب األ

 % في الربع األول من هذا العا 510500% في الربع األول من العا  الماضي إل  55078نسبة المصروفات انخفاضها من 

% لالارباع األول مان الاعاا  015055% بنهاية الرباع األول ماقاارناة باا 011055هذا االنخفاض في النسبتين أدى إل  التحسن في النسبة المجمعة لتص  إل  

ت التاأمايان لياالماضي، مما يعن  أن القطاع بالرغم من تقليصه لخسائره التي مني بها في الربع األول من العا  الماضي لم يتمكن من تسجي  ربحية من عم

% عن نافاس الافاتارل مان الاعاا  الامااضاي، 50الت غيلية0 ويرجع ذلك ب ك  كبير إل  تسارع  افي المطالبات المتكبدل خالل الربع األول من هذا العا  بنحو 

% 54وبلغ نمو مطالبات تاأمايان الاماركاباات  5107% لعا  5% مقارنة با 57، حيث بلغ نمو مطالبات التأمين الصحي 5107% فقط في عا  00مقارنة بنموها 

مالاياون رياال لاتاأمايان  04455ملاياون رياال لالاتاأمايان الصاحاي و  04075، ليبلغ حجم المطالبات المتكبدل لهذين الفرعين من التأمين 5107% لعا  50مقارنة با 

 % من إجمالي المطالبات المتكبدل للقطاع خالل الفترل0 55المركبات، ويمثالن 

مليون ريال في الربع الممام  من الاعاا   05مليون ريال مقارنة باخسائر مجمعة بلغت  51بلغت األرباح المجمعة ل ركات التأمين في الربع األول من هذا العا  

 شركة بخسائر  متفاوتة0 05شركة  حققت أرباح  خالل الربع األول من  هذا العا  بينما منيت  55الماضي  ، 

% عل  التوالي لتبلغ االستثماارات الاماجاماعاة 20% و8نمت االستثمارات والنقد لدى البنوك خالل الربع األول بمعدل  عل   عيد موجودات عمليات التأمين،

0 5107% فاي عاا  70% من إجمالي أ ول عمليات التأمين ماقاارناة باا 71مليار ريال، وتستحوذ مجتمعة عل   500مليار ريال والنقد لدى البنوك  805للقطاع 

0 ونمت موجودات عملاياات 5107% لعا  51% من إجمالي أ ول عمليات التأمين مقارنة با  57مليار ريال تمث   805% لتص  إل  5وارتفعت الذمم المدينة با 

 % مقارنة بالربع الممام  من العا  الماضي080التأمين با 

مالاياار رياال  505% لاياصا  إلا  50مليار ريال وارتفع النقد لدى البنوك باا  807% لتص  إل  08بالنسبة لموجودات المساهمين، فقد ارتفعت االستثمارات با 

% لالارباع الامامااما  مان الاعاا   8002% في الربع األول مقارنة با 85وارتفعت نسبة االستثمارات والنقد لدى البنوك من إجمالي موجودات المساهمين إل  

 % عن الربع الممام  من العا  الماضي0 502الماضي0 ونمت موجودات المساهمين با 

 51070% لعا  0507% بنهاية الربع األول من هذا العا  مقارنة با 0205وتسارع نمو إجمالي الموجودات للقطاع ليص  إل   

% وماطالاوباات 42مليار ريال بنهاية الربع األول، مثلت المطلوبات الخا ة باعامالاياات الاتاأمايان  0407% ليبلغ 08وارتفع مجموع المطلوبات ل ركات التأمين با 

 % من مجموع المطلوبات0 52وحقوق المساهمين 

مالاياار  0407% من مجموع المطلوبات الخا ة بعمليات التأمين والتاي بالاغات 80مليار ريال ممثلة  0000% لتص  إل  51وارتفعت االحتياطيات الفنية بنسبة 

 51020مليار ريال بنهاية الربع األول من  0505% لتص  إل  502ريال0 وعل  الجانب اآلخر نمت مطلوبات وحقوق المساهمين با 

 5102نسبة ال طالبات  سب أنشطة التأمين للربع األول 
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 هيك  السوق
% خالل الربع األول من هاذا الاعاا ، إال 5505بالرغم من نمو أقساط التأمين المكتتبة بنحو 

أن االرتفاع جاء ب ك  أساسي من نمو أعاماال شاركاات ماالذ وباوباا ومايادغالاف وسااياكاو 

واكسا، مما رفع من حصصهم السوقية مقارنة بنفس الفترل من العا  الماضي0 واساتامار 

% من حجم الساوق، وماماان شاركاات 25التركا في القطاع حيث تستحوذ أربع شركات عل  

شاركاة تاحاوز  50%، و57% يمِث  مجماوعاهاا 2% إل  5تتراوح حصصهم السوقية ما بين 

 % من حجم السوق0 5105مجتمعة عل  

أكبر تغير حدث في الحصص السوقية كان ارتفاع حصاص كا  مان ماالذ وباوباا ومايادغالاف 

وسايكو واكسا بنسب متفاوتة، وعل  الجااناب اآلخار تاقالاصات الاحاصاة الساوقاياة ل اركاة 

 %07070نقطة أساس لتص  إل   007التعاونية بنحو 

 

شركة  مؤهلة من مجالاس الضاماان الصاحاي تاماارس  58عل  مستوى أن طة التأمين  ،  

شاركاات تاماارس  5شركة تمارس  ن اط التأميان الاعاا   ، و 01ن اط التأمين الصحي  ، و

 ن اط تأمين الحماية واالدخار 0 

 

 

 

 

الحصص السوقية 

 5102الربع األول  5107الربع األول  ل ركات التأمين

 %0508 %0504 بوبا العربية

 %0702 %0005 ميدغلف للتأمين

 %0707 %0402 التعاونية

 %400 %702 مالذ للتأمين

 %700 %005 سايكو

 %008 %004 التعاونية -اكسا

 %005 %000 تكاف  الراجحي

 %005 %702 المتحدل للتأمين

 %507 %501 الدرع العربي

 %500 %002 اإلعادل السعودية

 %501 %001 االتحاد التجاري

 %501 %501 الوطنية

 %005 %500 والء للتأمين

 %005 %505 التأمين العربية

 %008 %000 أسيج

 %004 %500 أليانا إس إف

 %007 %008 الخليجية العامة

 %005 %105 الصقر للتأمين

 %000 %105 العالمية

 %000 %001 سالمة

 %001 %104 السعودية الهندية

 %001 %000 بروج للتأمين

 %105 %008 إتحاد الخليج

 %105 %001 األهلي للتكاف 

 %105 %105 سوليدرتي تكاف 

 %105 %000 ايس

 %104 %007 أمانة للتأمين

 %105 %000 األهلية

 %105 %105 اإلنماء طوكيو  

 %102 %102 ساب تكاف 

 %100 %101 العربي للتأمين

 %100 %105 عناية

 %100 %101 جايرل تكاف 

 %101 %105 سند

 الحصص السوقية لشركات التأمين

16.7%

13.6%

17.5%

4.5%
3.2% 3.7% 3.3%

4.5%

2.0%

3.5%
3.0%

2.0%

22.5%

19.8%

14.5% 14.4%

7.1%

4.3% 3.8% 3.6% 3.2%
2.4% 2.3% 2.0% 2.0%

20.6%

ميدغلف  بوبا العربية

 للتأمين

ونية  -اكسا سايكو مالذ للتأمين التعا

ونية  التعا

المتحدل  تكاف  الراجحي

 للتأمين

اإلعادل  الدرع العربي

 السعودية

باقي  الوطنية االتحاد التجاري

 ال ركات

 5102الربع األول  5107الربع األول 
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 التأمين الصحي

مالاياار رياال،  7054% لتص  إل  50في قطاع التأمين الصحي، بلغ نمو األقساط المكتتبة 

مليار ريال، بينما بلغ  افاي األقسااط  708% لتبلغ 52وبلغ نمو  افي األقساط المكتتبة 

% عان نافاس الافاتارل مان الاعاا  السااباق0 وأدى ناماو 5004مليار ريال بنمو  004المكتسبة 

 افي األقساط المكتتبة بأعل  من نمو األقساط المكتتبة إل  ارتفاع نسبة االحتفاظ في 

0 باياناماا بالاغ 5107% بنهاية الربع األول 5002% مقارنة با 5505التأمين الصحي ليص  إل  

مليار ريال، ذلاك  0007% لتص  إل  5700نمو  افي المطالبات المتكبدل للتأمين الصحي 

% للرباع األول 8008% مقارنة با 8700أدى الرتفاع معدل الخسائر لفرع التأمين الصحي ليبلغ

 من العا  الماضي0 

% مان 8105شركة تمارس  أعمال التأمين الصحي ، استحوذت مالث شركات عالا   58من 

 08% من حجام الساوق، و0008حجم سوق التأمين الصحي، بينما حازت سبع شركات عل  

 % لك  شركة00% المتبقية من السوق بحصص أق  من 205شركة تقاسمت 

% واناخافااض حصاة 400أكبر تغير حدث في الحصص السوقية كان ارتفاع حصة بوبا بنحاو  

 %2050التعاونية با 

الحصص السوقية 

 5102الربع األول  5107الربع األول  لقطاع التأمين الصحي

 %7005 %0705 بوبا العربية

 %5000 %5102 ميدغلف للتأمين

 %0407 %5000 التعاونية

 %002 %500 سايكو

 %500 %005 التعاونية -اكسا

 %005 %500 تكاف  الراجحي

 %005 %501 الدرع العربي

 %008 %105 الصقر للتأمين

 %000 %002 أسيج

 %001 %005 أمانة للتأمين

 %105 %104 مالذ للتأمين

 %105 %108 السعودية الهندية

 %104 %105 التأمين العربية

 %105 %004 المتحدل للتأمين

 %105 %100 سوليدرتي تكاف 

 %100 %107 الخليجية العامة

 %100 %102 أليانا إس إف

 %105 %105 األهلية

 %105 %105 والء للتأمين

 %105 %100 سالمة

 %105 %102 عناية

 %105 %005 االتحاد التجاري

 %100 %101 العربي للتأمين

 %100 %002 إتحاد الخليج

 %100 %105 بروج للتأمين

 %101 %101 العالمية

 %101 %101 ايس

 %101 %107 سند

 الحصص السوقية لقطاع التأمين الصحي 

 النمو  5102الربع األول  5107الربع األول  التأمين الصحي )مليون ريال(

 % 5001  74558  74014 إجمالي األقساط المكتتبة

 % 5705  74454  04870  افي األقساط المكتتبة

 % 5004  04402  04151  افي األقساط المكتسبة

 % 5700  04075  54205  افي المطالبات المتكبدل

%000 %5505 %5002 نسبة االحتفاظ  

%100 %8700 %8008 نسبة المطالبات  

34.6%

20.5%
23.3%

2.3% 1.9% 2.1% 2.0%
0.6%

12.6%

41.9%

21.3%

17.4%

3.5%
2.3% 1.9% 1.9% 1.8%

8.0%

 باقي ال ركات الصقر للتأمين الدرع العربي تكاف  الراجحي التعاونية -اكسا سايكو التعاونية ميدغلف للتأمين بوبا العربية

 5102الربع األول  5107الربع األول 
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 التأمين العا 

% 5504بنهاية الربع األول من هذا العا ، بلغ نمو إجمالي األقساط المكتتبة للتأمين العا  

مليار  004% لتبلغ 0007مليار ريال، وبلغ نمو  افي األقساط المكتتبة  200لتص  إل  

% عن نفس الفترل 5804مليار ريال بنمو  500ريال، بينما بلغ  افي األقساط المكتسبة 

من العا  السابق0 وأدى نمو  افي األقساط المكتتبة بأعل  من نمو إجمالي األقساط 

% 55% مقارنة با 41المكتتبة إل  ارتفاع نسبة االحتفاظ في التأمين العا  ليص  إل  

0 وبلغ نمو  افي المطالبات المتكبدل للتأمين العا  5107بنهاية الربع األول من العا  

مليار ريال، ذلك أدى النخفاض معدل الخسائر للتأمين العا  ليبلغ  005% لتص  إل  5008

 51070% في الربع األول 88% مقارنة با 80

% من حجم 2200شركات عل   4شركة تمارس أعمال التأمين العا  ،استحوذت  01من 

% 0004شركة تقاسمت  05% من السوق، و00شركات عل   01السوق، بينما حازت 

 المتبقية من السوق0

 %7050أكبر تغير حدث في الحصص السوقية كان ارتفاع حصة مالذ للتأمين بنحو  

 

 الحصص السوقية 

 5102الربع األول  5107الربع األول  لقطاع التأمين العا 

 %0000 %802 مالذ للتأمين

 %0500 %0508 التعاونية

 %805 %404 ميدغلف للتأمين

 %204 %405 المتحدل للتأمين

 %200 %705 سايكو

 %205 %200 التعاونية -اكسا

 %205 %704 تكاف  الراجحي

 %707 %204 اإلعادل السعودية

 %005 %700 الوطنية

 %005 %702 االتحاد التجاري

 %002 %700 والء للتأمين

 %000 %700 التأمين العربية

 %001 %500 الدرع العربي

 %507 %007 الخليجية العامة

 %500 %508 أليانا إس إف

 %500 %104 أسيج

 %505 %005 العالمية

 %005 %008 سالمة

 %005 %501 بروج للتأمين

 %008 %505 إتحاد الخليج

 %004 %505 ايس

 %005 %000 سوليدرتي تكاف 

 %005 %104 السعودية الهندية

 %000 %107 اإلنماء طوكيو  

 %001 %000 األهلية

 %104 %104 الصقر للتأمين

 %102 %008 أمانة للتأمين

 %102 %101 العربي للتأمين

 %101 %007 سند

 الحصص السوقية لقطاع التأمين العام

 النمو  5102الربع األول  5107الربع األول  التأمين العا  )مليون ريال(

 % 5504  24552  74045 إجمالي األقساط المكتتبة

 % 0007  04415  54442  افي األقساط المكتتبة

 % 5804  54527  04425  افي األقساط المكتسبة

 % 5008  04844  04270  افي المطالبات المتكبدل

% 002 %5505 %5507 نسبة االحتفاظ  

%(704) %8000 %8801 نسبة المطالبات  

8.5%

12.8%

7.7% 7.6%

4.2% 5.3% 4.7% 5.7%

43.5%

13.1% 12.1%

8.6%
5.7% 5.3% 5.2% 5.2% 4.4%

40.3%

 باقي ال ركات اإلعادل السعودية تكاف  الراجحي التعاونية -اكسا سايكو المتحدل للتأمين ميدغلف للتأمين التعاونية مالذ للتأمين

 5102الربع األول  5107الربع األول 
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 تأمين الحماية واالدخار

بنهاية الربع األول من هذا العا ، انخفض إجمالي األقساط المكتتبة لتأمين الحماية 

مليون ريال، وانخفض  افي األقساط المكتتبة با  554% لتص  إل  01واالدخار با 

مليون ريال  011مليون ريال، بينما بلغ  افي األقساط المكتسبة  000% لتبلغ 5400

 % عن نفس الفترل من العا  السابق0 50بانخفاض 

مليون  45% لتص  إل  5202وبلغ نمو  افي المطالبات المتكبدل لتأمين الحماية واالدخار 

% مقارنة با 40ريال، ذلك أدى الرتفاع معدل الخسائر لن اط تأمين الحماية واالدخار ليبلغ 

 51070% في الربع األول 72

شركات في القطاع، تستحوذ مالث شركات منها  5ي غ  سوق تأمين الحماية واالدخار 

% المتبقية من السوق0 0807% من حجم السوق و ست شركات تتقاسم الا 8005عل  

% 502أكبر تغير حدث في الحصص السوقية كان ارتفاع حصة األهلي للتكاف  بنحو 

 %510وانخفاض حصة شركة اإلعادل السعودية با 

الحصص السوقية لقطاع 

 5102الربع األول  5107الربع األول  تأمين الحماية واالدخار

 41.5% 35.0% األهلي للتكاف 

 21.9% 16.9% ساب تكاف 

 18.2% 16.7% أليانا إس إف

 6.4% 5.4% التعاونية -اكسا

 3.9% 23.8% اإلعادل السعودية

 3.9% 0.4% جايرل تكاف 

 2.0% 1.6% اإلنماء طوكيو  

 1.6% 0.0% العربي للتأمين

 0.5% 0.2% تكاف  الراجحي

 الحصص السوقية لقطاع تأمين الح اية واال  ار

 النمو  5102الربع األول  5107الربع األول  تأمين الحماية واالدخار )مليون ريال(

 (9.9%)  227  252 إجمالي األقساط المكتتبة

 (27.3%)  131  180  افي األقساط المكتتبة

 (21.0%)  100  127  افي األقساط المكتسبة

  25.5%  72  57  افي المطالبات المتكبدل

% 5501 71% 45% نسبة المطالبات  

35.0%

16.9% 16.7%

5.4%

23.8%

0.4% 1.6%
0.0% 0.2%

41.5%

21.9%

18.2%

6.4%
3.9% 3.9%

2.0% 1.6% 0.5%

 تكاف  الراجحي العربي للتأمين اإلنماء طوكيو   جايرل تكاف  اإلعادل السعودية التعاونية -اكسا أليانا إس إف ساب تكاف  األهلي للتكاف 

 5102الربع األول  5107الربع األول 
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 نسبة التركيا في المحفظة التأمينية ألن طة التأمين المختلفة 
، ويعطي ذلك اشاارل ناحاو 5102يعكس الجدول التالي نسبة التركيا في محفظة التأمين ل ركات القطاع نحو فروع التأمين المختلفة كما في نهاية الربع األول 

 :حساسية التغير لك  شركة في نمو أعمال فروع التأمين المختلفة0  الجدول التالي يبين  نسبة تركيا ك  ن اط تأميني  في محفظة ك  شركة  

% من محفظتي ميدغلف والصقر  ، وفي  قطاع المركبات  أعالا  تاركاياا 41% من محفظة بوبا وعناية بينما يمث   011يالحظ  أن فرع التأمين الصحي  يمث   

 %0 011% ،  وفي قطاع الحماية واالدخار  أعل  تركيا  لدى شركات الجايرل واألهلي تكاف  با 87% مم سالمة با 85لدي  شركة مالذ با 

حوادث  ممتلكات  هندسي بحري مركبات  حي ن اط التأمين
 المجموع حماية وادخار ومسؤوليات

 التأمين الصحي

%011 بوبا العربية        011%  

%011 عناية        011%  

%41 ميدغلف للتأمين  05%     00%   011%  

%41 الصقر للتأمين  51%    7%  4%   011%  

%55 أمانة للتأمين  00%  1%  0%  0%  1%   011%  

%24 التعاونية  51%    05%  0%   011%  

         

                 تأمين المركبات

%5 مالذ للتأمين  85%   1%  0%  0%   011%  

%5 سالمة  87%     4%   011%  

%0 بروج للتأمين  48%  7%   8%  4%   011%  

%2 والء للتأمين  40%   4%  5%  5%   011%  

%08 األهلية  55%   5%   00%   011%  

%7 االتحاد التجاري  52%     00%   011%  

%55 تكاف  الراجحي  50%     00%  1%  011%  

%5 المتحدل للتأمين  55%     55%   011%  

%1 اإلنماء طوكيو    51%  00%  2%  00%  0%  4%  011%  

%02 أسيج  25%     5%   011%  

%04 التأمين العربية  28%  2%  00%   01%   011%  

%58 التعاونية -اكسا  24%  0%  5%  0%  0%  7%  011%  

%1 العالمية  22%  8%  5%  50%  8%   011%  

%01 سوليدرتي تكاف   20%   7%  0%  01%   011%  

%05 الخليجية العامة  21%  01%  5%  04%  5%   011%  

         

                 حماية وإدخار

%011       جايرل تكاف   011%  

%011       األهلي للتكاف   011%  

%011       ساب تكاف   011%  

         

                متعددل القطاعات وأخرى

%7  اإلعادل السعودية  00%  07%  58%  04%  7%  011%  

%71  الوطنية  4%  05%  50%  08%   011%  

%00 العربي للتأمين   1%  58%  0%  7%  00%  011%  

%70  ايس   4%  00%  50%   011%  

%78  سند  01%  75%     011%  

%7 إتحاد الخليج  77%  04%    05%   011%  

%5 أليانا إس إف  55%   07%  50%  00%  50%  011%  

%08 سايكو  54%  0%  5%  55%  2%   011%  

%08 الدرع العربي  04%    08%  4%   011%  

%70 السعودية الهندية  21%     4%   011%  
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 المؤشرات المالية

 

 

 ال ركة

األسهم المصدرل 

 )مليون سهم(

األسهم الحرل 

 )مليون سهم(

  افي الدخ  

 شهر  05آلخر 

 )مليون ريال(

  افي الدخ 

  5102للربع األول 

 )مليون ريال(

حقوق المساهمين 

 )مليون ريال(

القيمة السوقية* 

 )مليون ريال(

العائد عل  السهم 

 السعر للعائد* )ريال(

السعر / القيمة 

 الدفترية*

حقوق الملكية إل  

 رأس المال

 2.01  4.71  15.40  6.15 9,470 2,010  8408  615 53.37 100.00 التعاونية

(405) (29) 5.25 17.50 العربي للتأمين  113 1,003 (1.66) - 8.90  0.64 

 1.02  5.01  229.18  0.22 1,794 358  001  8 10.50 35.00 جايرل تكاف 

(0007) (15) 30.00 30.00 مالذ للتأمين  262 1,036 (0.51) - 3.94  0.87 

(2507)  90 36.50 100.00 ميدغلف للتأمين  1,137 4,184 0.90  46.32  3.67  1.14 

 0.95  5.52  39.41  1.34 1,052 190  202  27 7.00 20.00 أليانا إس إف

 0.29  10.02  100.38  0.29 293 29  500  3 7.00 10.00 سالمة

(501)  15 35.56 40.00 والء للتأمين  162 623 0.38  41.35  3.84  0.41 

 1.25  3.03  42.62  0.89 757 250  702  18 11.00 20.00 الدرع العربي

 1.05  4.37  90.19  0.51 1,568 358  000  17 12.26 34.00 ساب تكاف 

  - - - 305 -  704 - 14.16 20.00  سند

 0.90  2.70  30.14  0.81 608 225  708  20 17.00 25.00 سايكو

 0.16  12.19  138.78  0.14 409 34  704  3 14.15 20.50 وفا للتأمين

 0.53  3.31 - (0.01) 388 117  005 (0) 15.03 22.00 إتحاد الخليج

 1.07  5.98  27.43  2.33 1,065 178  0005  39 7.42 16.67 األهلي للتكاف 

 0.56  2.63 - (1.66) 476 181  102 (53) 30.20 32.00 األهلية

 0.57  4.78  51.46  0.53 543 113  008  11 12.00 20.00 أسيج

 0.16  8.36  88.77  0.16 550 66  505  6 24.96 40.00 التأمين العربية

 0.89  3.99  24372.00  0.00 975 244  502  0 18.35 27.50 االتحاد التجاري

(000)  9 17.50 25.00 الصقر للتأمين  330 744 0.35  84.23  2.25  1.32 

 0.75  2.04 - (1.04) 748 366  505 (51) 32.08 49.00 المتحدل للتأمين

(500) (22) 89.80 100.00 اإلعادل السعودية  805 1,020 (0.22) - 1.26  0.80 

 2.68  8.91  26.62  8.97 9,553 1,072  0508  359 21.10 40.00 بوبا العربية

 0.27  11.67  64.13  0.49 1,258 108  204  20 15.20 40.00 تكاف  الراجحي

(001)  13 6.00 10.00 ايس  185 660 1.30  50.94  3.56  1.85 

 1.02  2.36  58.30  0.41 1,087 460  505  19 20.25 45.00 التعاونية -اكسا

(100)  12 13.00 20.00 الخليجية العامة  208 589 0.58  50.98  2.82  1.04 

 0.38  7.23  35.01  0.79 688 95  200  20 11.63 25.00 بروج للتأمين

 0.69  8.05 - (0.24) 2,220 276  500 (10) 12.00 40.00 العالمية

(5701) (90) 39.94 55.50 سوليدرتي تكاف   206 771 (1.62) - 3.73  0.37 

 0.71  12.56  99.63  0.89 888 71  005  9 3.45 10.00 الوطنية

(5205) (92) 25.12 32.00 أمانة للتأمين  100 426 (2.87) - 4.26  0.31 

(508) (46) 16.00 40.00 عناية  241 1,100 (1.16) - 4.56  0.60 

(702) (27) 6.00 20.00 اإلنماء طوكيو    84 962 (1.37) - 11.46  0.42 

 0.88  4.72  29.58  0.75 50,201 10,632  0005  895 704.67 1,201.67 التأمين

 حصة التملك المصرف المالك لها ال ركات 

%55051 البنك العربي الوطني العربي للتأمين  

%58042 مصرف اإلنماء اإلنماء طوكيو    

%02011 بنك الجايرل الجايرل تكاف   

%51011 البنك السعودي الهولندي الوطنية للتأمين  

%05011 البنك السعودي لالستثمار ميدغلف  

%05021 البنك السعودي الفرنسي أليانا إس إف  

%05021 البنك السعودي البريطاني ساب تكاف   

%01011 البنك األهلي التجاري األهلي تكاف   

%55021 مصرف الراجحي الراجحي تكاف   

%01011 بنك الرياض العالمية  

% مان إجاماالاي عادد األساهام 504مليار سهم تاماثا   005بلغ عدد األسهم المصدرل لقطاع التأمين 

 المصدرل في السوق المالية السعودية0

% من القيمة الساوقاياة لا اساهام 505مليار ريال تمث   2105بلغت القيمة السوقية* لقطاع التأمين 

 المدرجة في السوق المالية السعودية0

ملاياون رياال، وبالاغ الاعاائاد عالا   87505شهرًا بنهاية الربع األول  05بلغت أرباح القطاع اإلجمالية للا 

 51020ريال آلخر أربعة أرباع منتهية بالربع األول من العا   1042السهم 

 شركة تمكنت من زيادل حقوق الملكية عن رأس المال0  00، فقط 5102بنهاية مارس 

 مرل0 1088وبلغت نسبة حقوق الملكية إل  رأس المال المصدر في قطاع التأمين 

 ع رل مصارف سعودية هي من كبار المالك لع ر شركات تأمين مدرجة0

 

 

 

 51020يونيو  58* القيمة السوقية والسعر للعائد والسعر إل  القيمة الدفترية بنهاية تداوالت يو  
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00  

 التقييم
 

 شركة  من شركات القطاع  حققت أرباح خالل الفصول  األربعة األخيرل انتهاء بالربع األول من هذا العا   0 55 

 : 5102 لال ك  التالي يعكس مستويات التقييم لهذه ال ركات بناء عل   مضاعف  السعر للعائد*  ومضاعف القيمة الدفترية كما في نهاية الربع األو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51020يونيو  58* حسب أسعار اإلغالق في 

 التعاونية

 ميدغلف للتأمين

 أليانا إس إف

 سالمة

 والء

 الدرع العربي

 ساب للتكاف 

 سايكو

 وفا للتأمين

 األهلي للتكاف 

 أسيج

 التأمين العربية

 الصقر للتأمين

 بوبا العربية

 تكاف  الراجحي

 ايس

 اكسا التعاونية

 الخليجية العامة

 بروج للتأمين
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 أقساط التأمين  )مليون ريال( 
 نسبة المطالبات نسبة االحتفاظ  افي المطالبات المتكبدل  افي األقساط المكتسبة  افي األقساط المكتتبة إجمالي األقساط المكتتبة 

 Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 Q1 2014 Q1 2015 

 %79 %87 %83 %84  %2  1,010  986  %14  1,285  1,131 (%1)  1,247  1,258  %1  1,506  1,494 التعاونية

 %87  %20    1  0   1  0   7  0   33  0 العربي للتأمين

 %11 %3 %25 %24   0  0   4  0  %764  2  0  %727  9  1 جايرل تكاف 

 %84 %84 %96 %90  %95  333  171  %96  396  203  %105  711  347  %93  741  384 مالذ للتأمين

 %96 %84 %86 %78  %17  792  676  %3  829  805  %44  1,300  902  %30  1,516  1,164 ميدغلف للتأمين

 %62 %81 %55 %61 (%39)  51  83 (%21)  82  103 (%10)  99  110 (%0)  180  181 أليانا إس إف

 %82 %83 %94 %93  %48  66  45  %50  80  54  %31  107  82  %29  114  88 سالمة

 %80 %100 %84 %56  %59  70  44  %97  88  44  %66  166  101  %9  197  181 والء للتأمين

 %78 %76 %58 %66  %34  61  45  %30  77  59  %31  147  112  %49  252  169 الدرع العربي

 %7 %12 %88 %91 (%63)  2  6 (%39)  33  54  %12  43  39  %16  50  43 ساب تكاف 

  %78  %74 (%103) (1)  35 (%76)  11  45 (%101) (0)  57 (%99)  0  77 سند

 %75 %81 %62 %55  %45  117  80  %56  155  100  %88  282  150  %67  455  272 سايكو

 %56 %58 %76 %70  %25  25  20  %29  44  34  %90  82  43  %76  107  61 السعودية الهندية

 %65 %89 %39 %59 (%68)  16  49 (%56)  24  55 (%57)  39  90 (%36)  98  153 إتحاد الخليج

 %19 %24 %26 %35 (%20)  3  4  %1  18  17 (%20)  25  31  %7  94  88 األهلي للتكاف 

 %61 %69 %90 %92 (%21)  31  39 (%10)  51  56 (%29)  60  85 (%27)  67  92 األهلية

 %75 %72 %86 %72  %19  49  42  %15  66  58  %148  161  65  %107  187  90 أسيج

 %82 %94 %69 %79  %0  92  92  %15  112  98 (%8)  136  148  %6  197  186 التأمين العربية

 %83 %82 %65 %62 (%30)  91  129 (%31)  110  158 (%12)  138  158 (%16)  212  253 االتحاد التجاري

 %84 %71 %89 %74  %26  42  33  %7  50  47  %195  113  38  %145  127  52 الصقر للتأمين

 %81 %84 %76 %73 (%2)  141  145  %1  174  172 (%10)  255  285 (%13)  336  388 المتحدل للتأمين

 %102 %83 %92 %97 (%29)  68  96 (%42)  67  115 (%23)  225  291 (%19)  244  299 اإلعادل السعودية

 %86 %87 %100 %100  %70  1,302  767  %72  1,514  881  %46  2,073  1,420  %46  2,079  1,421 بوبا العربية

 %81 %82 %91 %88  %46  176  121  %47  217  147  %37  341  248  %33  373  281 تكاف  الراجحي

 %75 %63 %60 %48  %40  20  14  %17  26  23  %27  54  43  %1  91  90 ايس

 %81 %84 %94 %91  %26  189  150  %30  232  178  %32  377  286  %29  403  314 التعاونية -اكسا

 %79 %67 %53 %56  %4  32  31 (%13)  40  46 (%13)  76  87 (%9)  142  156 الخليجية العامة

 %79 %70 %82 %82  %70  64  38  %50  81  54  %16  85  74  %15  104  90 بروج للتأمين

 %65 %112 %61 %43 (%26)  32  44  %28  50  39  %113  72  34  %49  118  79 العالمية

 %183 %238 %74 %77  %46  93  64  %90  51  27  %77  69  39  %84  93  51 سوليدرتي تكاف 

 %75 %76 %39 %32 (%20)  35  43 (%19)  46  57  %46  80  55  %19  206  173 الوطنية

 %128 %100 %46 %78  %265  78  21  %185  61  21 (%63)  36  95 (%36)  78  123 أمانة للتأمين

 %99 %97 %58 %59 (%62)  3  9 (%63)  3  9 (%54)  6  12 (%53)  10  21 عناية

 %69 %90 %22 %54  %1  6  6  %32  9  7  %26  14  11  %208  65  21 اإلنماء طوكيو  

 %84 %84 %82 %80  %23  5,090  4,128  %24  6,087  4,895  %27  8,628  6,794  %23  10,483  8,533 المجموع
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  5102معدل االحتفاظ  حسب أن طة التأمين  للربع األول 
        

 المجموع أخرى الممتلكات الهندسي البحري المركبات الصحي 

 %84  %13   %100 %99 التعاونية

        العربي للتأمين

 %24       جايرل تكاف 

 %90 %32 %9 %30  %100 %100 مالذ للتأمين

 %78 %26    %84 %85 ميدغلف للتأمين

 %61 %20 %18 %25  %97 %46 أليانا إس إف

 %93 %20    %99 %97 سالمة

 %56 %59 %4 %5  %98 %100 والء للتأمين

 %66 %19 %2   %52 %100 الدرع العربي

 %91       ساب تكاف 

 %74 %23  %4 %15 %98 %96 سند

 %55 %28 %2 %4 %9 %97 %98 سايكو

 %70 %16    %98 %58 السعودية الهندية

 %59 %21   %14 %59 %96 إتحاد الخليج

 %35       األهلي للتكاف 

 %92 %66  %8  %99 %96 األهلية

 %72 %21    %92 %76 أسيج

 %79 %13  %12 %27 %99 %54 التأمين العربية

 %62 %17    %89 %55 االتحاد التجاري

 %74 %31 %4   %93 %92 الصقر للتأمين

 %73 %19    %100 %100 المتحدل للتأمين

 %97 %100 %96 %93 %100 %98  اإلعادل السعودية

 %100      %100 بوبا العربية

 %88 %22    %99 %99 تكاف  الراجحي

 %48 %51 %10 %23  %98 %63 ايس

 %91 %84 %52 %49 %54 %100 %94 التعاونية -اكسا

 %56 %45 %2 %15 %24 %86 %47 الخليجية العامة

 %82 %20 %9  %32 %99 %97 بروج للتأمين

 %43 %46 %13- %5- %18 %94 %76 العالمية

 %77 %38 %12 %8  %79 %100 سوليدرتي تكاف 

 %32 %18 %4 %6 %7 %80  الوطنية

 %78 %23 %11 %6 %18 %100 %50 أمانة للتأمين

 %59      %59 عناية

 %54 %19 %55- %17 %19 %99  اإلنماء طوكيو  

 %80 %29 %21 %31 %41 %95 %94 المجموع
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 المياانية العمومية المجمعة للقطاع 
 النمو 5102الربع األول  5107الربع األول  قائمة المركا المالي )مليون ريال(

    موجودات عمليات التأمين

 % 8  84280  44540 استثمارات 

 % 20  54077  74000 نقد لدى البنوك

 % 5  84554  84052 ذمم مدينة،  افي

 % 01  004227  054025 موجودات أخرى

 % 08  044775  004405 مجموع موجودات عمليات التأمين

    موجودات المساهمين

 % 08  84714  44158 استثمارات 

 % 50  54881  54045 نقد لدى البنوك

 %(54)  04050  04858 موجودات أخرى

 % 5  054548  004552 مجموع موجودات المساهمين

 % 05  214050  704050 مجموع الموجودات

    مطلوبات عمليات التأمين

 % 1  04804  04807 ذمم معيدي التأمين

 % 51  004058  524848 احتياطيات فنية

 % 00  74210  74170 مطلوبات أخرى

 % 08  044775  004405 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

    مطلوبات وحقوق المساهمين

 %(5)  54025  54055 مطلوبات المساهمين

 % 00  004175  54555 رأس المال 

 % 07  014250  54525 حقوق المساهمين

 % 5  054548  004552 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

 % 05  214050  704050 مجموع المطلوبات

    

  5102الربع األول  5107الربع األول  قائمة الدخ  )مليون ريال(

    قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض

 % 50  014787  84200 اجمالي اقساط التأمين المكتتبة

 % 54  84558  54457  اف  األقساط المكتتبة

 % 57  54188  74855  افي أقساط التأمين المكتسبة

 % 5  505  515 عمولة اعادل التأمين

 % 8  25  78 ايرادات تأمين أخرى

 % 2  25  25 ايرادات استثمارات

 % 50  54708  24515 مجموع االيرادات

 % 75  24410  74154 اجمالي المطالبات المدفوعة

 % 50  24151  74058  افي المطالبات المتكبدل

 % 7  085  040 تكاليف اكتتاب ومائق التأمين

 %(04)  07  55 مصاريف تأمين فائض الخسارل

 % 52  501  458 مصاريف اخرى

 % 55  54711  24575 مجموع التكاليف والمصاريف

 %(70)  50  05  افي الفائض بعد حصة المساهمين

 % 45  78  58 الفائض المتراكم نهاية الفترل

    قائمة دخ  المساهمين

 %(50)  015  007 ايرادات استثمارات واتعاب ادارل

 %(51)  0  5 ايرادات اخرى

 %(52) (7) (40) حصة المساهمين من  افي الفائض

 %(0)  80  87 مصروفات عمومية وادارية

  0008 (05)  افي ربح الفترل
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 التعريفات

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ر،سائهي إجمالي إيرادات شركة التأمين وتمث  القسط الذي يدفعه "المؤمن له" لل ركة مقاب  موافقتها عل  تعويض المؤمن له عن األضرار أو الخ

 قد يكون هناك حساب مكرر ألقساط إعادل التأمين من قب  شركات التأمين أو إعادل التأمين األخرى0

 

  افي أقساط التأمين المكتتبة

م هذا الرقم يخصتقو  ال ركات بإعادل تأمين جاء من إجمالي أقساطها المكتتبة لدى شركات "إعادل التأمين" مقاب  تحملها مخاطر محتملة من هذه الومائق و

 من إجمالي األقساط المكتتبة مم يخصم فائض الخسارل في اقساط تأمين ليتبق  " افي األقساط المكتتبة"0

 

  افي أقساط التأمين المكتسبة

ك الفترل، ويتم تل هو الجاء من اقساط التأمين الذى يمث  الفترل المنقضية من عمر بوليصة التأمين وتصبح ملكا ل ركة التأمين عن المخاطر التي تحملتها عن

 حسابها بخصم التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة من  اف  أقساط التأمين المكتتبة0 

 

  افي المطالبات المتكبدل 

 وهي إجمالي التعويضات التي تم  رفها "للمؤمن لهم" خالل الفترل المحاسبية0

 

 نسبة االحتفاظ

ساط ألقوهو احتفاظ ال ركة الصافي من الخطر الواحد أو مجموعة من األخطار قد تنتج من حادث واحد بعد إسنادات إعادل التأمين0 وهو نسبة  افي ا

 المكتتبة من إجمالي األقساط المكتتبة0

 

 نسبة المطالبات

 وهي نسبة  افي المطالبات المتكبدل من  افي األقساط المكتسبة0
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 البالد المالية
 

 خدمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 5888 – 510 – 00 – 555+ اإلدارل العامة:

 1110 – 005 – 811 الهاتف المجاني:

 

 

 

 

 إدارل األ ول

 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 5841 – 510 – 00 – 555+  هاتف:

 

 

 

 

 إدارل األبحاث والم ورل

 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 5855 – 510 – 00 – 555+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع عل  ال بكة:

 

  إدارل الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 5871 – 510 – 00 – 555+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية

 mmandil@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 5830 – 510 – 00 – 555+  هاتف:

 

 إخالء المسؤولية
 

لاياة لاماابذلت شركة البالد المالية أقص  جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورل في هذا التقرير  حيحة ودقياقاة وماع ذلاك فاإن شاركاة الاباالد ا

سؤولية ي مومديريها وموظفيها ال يقدمون أي ضمانات أو تعهدات  راحة أو ضمنًا ب أن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرل أو غير مباشرل أ

 0قانونية ناتجة عن ذلك

 

األغاراض دون  مان ال يجوز إعادل نسخ أو إعادل توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرل او غير مباشرل ألي شخص آخر أو ن ره كليًا أو جائيًا ألي غارض 

  0الموافقة الخطية المسبقة من شركة البالد المالية

 

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال ت ك  تو ية ب راء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري0

  

 0يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء عل  هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جائيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده 

ساتا اار   مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخد  أو يعتبر م ورل أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال0 لاذلاك فاإناناا ناناصاح باالارجاوع إلا

 0استثماري مؤه  قب  االستثمار في مث  هذه األدوات االستثمارية

 

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير0

 

 18011–04تصريح هيئة السوق المالية رقم 

file://Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

